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Beschrijving van het onderwerp 

 

Door coöperatief leren willen we de betrokkenheid en de actieve deelname van leerlingen 

stimuleren door het inzetten van verschillende werkvormen. Daarnaast bevordert het ook de sociale 

vaardigheden van leerlingen ( klassenbouwers) en draagt het bij aan een verbeterde sfeer in de 

groep. Dit verloopt op een heel natuurlijke wijze. 

De leerkrachten leren meerdere structuren die zij in lesactiviteiten op dit gebied kunnen inzetten, 

zoals tweepraat, mix en ruil, mix en koppel, twee vergelijk, binnen-buitenkring, tweegesprek op tijd, 

rondpraat, tweepraat, tweetal coach, zoek iemand die en In de rij etc, etc. 

Zij plannen n.a.v. de doelen voor de lessen de coöperatieve activiteiten in die passen bij dit domein. 

Belangrijk is dat leerkrachten een bewuste keuze leren maken. Welke structuur voldoet aan het doel 

van de les? 

 

 

Betrokkenen bij dit project 

 

Het hele team is erbij betrokken. Wij zijn 3 jaar geleden tot een gezamenlijk besluit gekomen om dit 

te gaan doen om zo de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Borging d.m.v. inzet specialist; 

Onderwijsadvies Zoetermeer. 

 

 

Borging 

 

Het team heeft goed zicht op hoe lessen omgezet kunnen worden naar coöperatieve lessen. Alle 

werkvormen zijn aan de orde geweest. Het team kan een groot aantal van de aangeboden structuren 

in de les integreren;  

De school heeft een ‘levend’ handboek CL samengesteld waarin de afspraken en toepassingen rond 

CL liggen vastgelegd; 

In bouwvergaderingen staat CL regelmatig op de agenda 

Leerkrachten hebben geleerd op een coöperatieve manier te werken bestaande uit het gebruiken 

van structuren, werken in teams en simultaan klassenmanagement. 

Er is een werkgroep geformeerd. 

 

 

Mogelijkheden om informatie te delen 

 

• Collega’s mogen bellen op 079-3301988 

• Collega’s mogen langs komen op Willem-Alexanderplantsoen 1 Zoetermeer 

• We willen niet alleen per mail informatie geven  

• Ervaren is het beste! 


